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Zakon Krzyżacki zbudował w XIV–XV w. jeden z najpotężniejszych w Europie syste-
mów fortyfikacji tworzonych przez sieć zamków. Wiele z nich zachowało się do dzisiaj, 
podobnie jak zamki biskupie budowane na Warmii. Obecność tych architektonicznych 
pomników na trwałe wpisała się w krajobraz regionu, a ich mury pozostają niemymi 
świadkami burzliwej historii tych ziem, zmieniających się układów sił, czasów świetno-
ści i wojen, które licznie przetoczyły się przez te ziemie. 
Wojny, bez względu na wymiar toczących się działań, zawsze niosły ze sobą cierpienia, 
zarazy i zniszczenia. W czasach napoleońskich, wojna dotarła do Prus Wschodnich na 
przełomie 1806 i 1807 r. Wiele z miejscowości regionu było wówczas areną krwawych 
walk armii dowodzonej przez cesarza Napoleona Bonaparte z wojskami rosyjskimi 
i pruskimi. W czasie kampanii roku 1812 obszar Prus Wschodnich stał się miejscem 
koncentracji wojsk francuskich, przygotowujących się do natarcia na Rosję, zaś rok 
później, obszarem gromadzącym pokonaną Wielką Armię. Były to czasy trudne dla 
mieszkańców – kontrybucje, rekwizycje, zniszczenia, głód i choroby. Jednak wojny na-
poleońskie przyniosły Prusom także reformy gospodarcze, społeczne i administracyjne. 
Zachowaniu pamięci wojen, jej ofiar i samego pobytu Napoleona w Prusach Wschod-
nich poświęcono wiele zapisów, dokumentów, tablic i krzyży, ufundowano pomniki, 
obeliski… i choć większość z nich nie przetrwała, ocalały w tradycji ustnej. Opisy 
miejsc i epizodów związanych z walkami, bytnością samego cesarza bądź jego wojsk 
tworzą tym samym wciąż żywą tradycję napoleońską. 
Barwna epoka czasów napoleońskich, jakże ważnych dla Polski i naszego regionu, 
wciąż pobudza wyobraźnię. Dowodem są liczne publikacje, filmy, a także inscenizacje 
upamiętniające rozegrane bitwy, organizowane przez sympatyków epoki i sprzyjające 
tym działaniom władze. Istotne jest też to, że ze szlakiem wojsk napoleońskich w daw-
nych Prusach Wschodnich związane są losy wielu miejscowości, zamków, pałaców, 
w których cesarz kwaterował, z których pisywał listy… Powstałe anegdoty i legendy 
z jednej strony prowokują do pogłębienia wiedzy o tamtej epoce i jej wielkich posta-
ciach, z drugiej promują obiekty i miejscowości, którym blasku i sławy przydają dawne 
wydarzenia i postać genialnego stratega. 

DZIERZGOŃ
Zamek krzyżacki wybudowany około 1248 r. przez 
krzyżackiego mistrza krajowego Henricha von Wida. 

Warownia była siedzibą wielkich szatnych Zakonu, którzy równo-
cześnie pełnili funkcje komturów. Zamek uchodził za największy 
obok Malborka arsenał i drugi po Brodnicy magazyn zboża. Pra-
wa miejskie Dzierzgoń otrzymał 7 kwietnia 1288 r. z rąk komtura Helwiga von Goldbach. 
Od 1466 r. Dzierzgoń znalazł się w Prusach Królewskich, a odbudowana warownia została 
siedzibą starostwa dzierzgońsko-malborskiego. Obecnie na Wzgórzu Zamkowym funkcjonu-
je zrewaloryzowany w 2010 r. park miejski. Wybudowano chodniki i ciągi spacerowe wraz 
z oświetleniem i monitoringiem, chronione przez stylizowane furty. Odkryte relikty dawnego 
zamku komturów szatnych, zostały zabezpieczone i otoczone kładką spacerową.

Informacje: Urząd Miejski w Dzierzgoniu, tel. 55 276 25 01 – 03, www.dzierzgon.pl,
e-mail: dzierzgon@dzierzgon.pl; Dzierzgoński Dom Kultury, tel. 55 276 26 47,
www.dokdzierzgon.pl, e-mail: dok.dzierzgon@wp.pl, dok@dzierzgon.pl

Wojska francuskie stacjonowały tutaj zarówno w 1807 oraz 1812 r. Pod Dzierzgoniem w dniu 
19 stycznia 1807 r. rozegrała się bitwa pomiędzy oddziałem pruskim i francuskim. Batalion 
pruski ledwo przebił się z okrążenia, stracił 73 żołnierzy. W czerwcu 1807 r. Dzierzgoń był 
jednym z punktów koncentracji Wielkiej Armii, przygotowującej się do ofensywy przeciwko 
armii rosyjskiej dowodzonej przez Benningsena. Francuzi zatrzymali się na dłużej w Dzierzgo-
niu. W klasztorze reformatów urządzili lazaret. Przez siedem miesięcy trwała okupacja miasta. 
W Berlinie 8 lutego 1813 r. odbył się swoisty sejm antynapoleoński. Jako przedstawiciele 
stanów z okolic Dzierzgonia brali w niej udział dwaj szlachcice posiadający tytuły grafów: 
Rittberg ze Stangenbergu i Sierakowski z Waplewa.

NIDZICA
Zamek powstał w II poł. XIV w. Jest to największy 
krzyżacki zamek na Mazurach o charakterze rezy-

dencjalno-obronnym. Potężna, malownicza sylwetka zamku usy-
tuowana na wzgórzu widoczna jest z każdej drogi dojazdowej do 
miasta. Budowla z polnego kamienia i cegły wznosi się na rzucie 
prostokąta o wymiarach 62×44 m. Zamek był siedzibą urzędników krzyżackich, zarówno 
komturów, jak i prokuratorów. Najbardziej reprezentacyjne pierwsze piętro z kaplicą i refek-
tarzem kryje zachowane ślady gotyckich malowideł z 1400 r. Aktualnie zamek to centrum 
kulturalno-turystyczne miasta. W gotyckiej scenerii Sali Rycerskiej organizowane są koncer-
ty, konferencje, bankiety i bale.

Nidzicki Ośrodek Kultury – zamek, ul. Zamkowa 2, tel./fax 89 625 31 44, 625 42 21, 
e-mail: nidzickiosrodekkultury@poczta.fm, sekretariat.nok@op.pl, www.nok.nidzica.pl 

Biuro turystyczne – zamek, tel. 89 625 03 70, e-mail: zameknidzica@wp.pl
Informacja turystyczna – zamek, tel. 89 625 03 70, e-mail: zameknidzica@wp.pl

Wojska francuskie pod dowództwem marsz. Ney’a wkroczyły do miasta 28 grudnia 1806 r.  
W późniejszym czasie kwaterowały tu również oddziały księcia Bernadotte`a, gen. Augereau 
oraz gen. J. Zajączka, dowódcy Korpusu Obserwacyjnego, utworzonego w marcu 1807 r. 
Głównym zadaniem korpusu było zabezpieczenie komunikacji między wojskami napoleoński-
mi w Prusach Wschodnich, a Warszawą. Formując nowe oddziały dowództwo korpusu wspar-
te zostało przez nidzickich rzemieślników. Przebywający w tym czasie Francuzi zorganizowali 
na zamku lazaret. 10 czerwca 1807 r. oddziały gen. J. Zajączka wyruszyły z Nidzicy w kierunku 
Królewca. Ponownie wojska napoleońskie zawitały w mieście w maju i czerwcu 1812 r. Ostatni 
żołnierze francuscy opuścili miasto 18 sierpnia 1813 r. Tuż po tym miasto zostało zajęte przez 
kozaków dońskich cara rosyjskiego. 

amki gotyckie 
na szlakach wojsk napoleońskich

CZŁUCHÓW
Dogodne położenie miasta, w miejscu z natury 
obronnym, na szlaku wiodącym z Prus do Branden-

burgii zadecydowało o tym, że Krzyżacy władający wówczas tym 
terenem, postanowili właśnie tu wybudować zamek. W XIV w. po-
wstał najpotężniejszy po Malborku zamek obronny. Po wyparciu 
Krzyżaków zmieniła się funkcja warowni – stała się siedzibą starostów człuchowskich, miano-
wanych przez króla polskiego, a pochodzących ze znaczących rodów polskich i litewskich. Za-
jęcie zamku w XVIII w. przez Prusaków i pożary miasta przyczyniły się do rozbiórki człuchow-
skiej fortyfikacji. Do dziś zachowała się 46-metrowa wieża obronna, zaś na fundamentach 
dawnej kaplicy zamkowej w XIX w. zbudowano kościół ewangelicki. W latach 2009–2012 
odrestaurowano zamek ze środków unijnych. W wieży utworzono nowe poziomy, na których 
prezentowane są obiekty związane z historią zamku, a północne skrzydło zamku zaadapto-
wano na m.in. sale: multimedialną, wystawienniczą i ekspozycyjno-koncertową. Od maja 
2013 r. ma tu swoją siedzibę Muzeum Regionalne. 

Muzeum Regionalne, ul. Kościelna, tel. 59 83 42 586, 
e-mail: muzeumczl@interia.pl, www.muzeum.czluchow.pl

W lutym 1807 r. francuskie oddziały gen. Menarda wraz z polskimi oddziałami gen. Puthoda 
próbowały odbić Pomorze z rąk pruskich. Podczas marszu na Gdańsk spotkały się z patro-
lami pospolitego ruszenia i z gen. Michałem Sokolnickim, który w Chojnicach zorganizował 
swoją kwaterę. Wojska napoleońskie stacjonowały w okolicy, w tym także w Człuchowie.

BYTÓW
W XIV w. Krzyżacy zajęli istniejący w tym miejscu 
gród i zbudowali zamek. Na lokalizację warowni wy-

brano górujące nad miastem wzgórze o znakomitych, naturalnych 
warunkach obronnych. Nowoczesny na owe czasy zamek pełnił 
rolę strażnicy granicznej, był siedzibą administracji krzyżackiej 
oraz zajazdu dla rycerstwa zachodnioeuropejskiego, podążającego do stolicy państwa krzy-
żackiego w Malborku. Obecnie w kompleksie zamkowym swoją siedzibę mają: Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskie, biblioteki: publiczna i pedagogiczna, hotel i restauracja „Zamek”, 
informacja turystyczna, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz klub „Nisza”. Zamek tętni 
życiem przez cały rok w czasie imprez kulturalnych (wernisaże, koncerty, wystawy, warszta-
ty, bale itp.) a najważniejszą z nich jest Turniej Rycerski.

Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 26 23
Bytowskie Centrum Kultury, tel. 59 822 55 12, 822 25 44, www.zamekbytowski.pl
Informacja Turystyczna, ul. Zamkowa 2, tel. 59 822 68 39, 
e-mail: it@fundacjaparasol.org, skype it-zamek-bytow

Okres wojen napoleońskich zrujnował gospodarkę i finanse Pomorza, w tym również powiatu 
bytowskiego. Obszar ten był źródłem zaopatrzenia dla wojsk francuskich i polskich, oblegają-
cych Gdańsk od maja 1806 r. do marca 1807 r. Odpowiedzialnym za dostawy kontyngentów 
żywności był burmistrz Lęborka. Wojska napoleońskie kwaterowały w powiecie bytowskim 
w 1812 r., tj. czasie wyprawy przeciwko Rosji. Sytuacja powtórzyła się zimą 1812/1813, sta-
cjonowały tutaj wycofujące się z Rosji oddziały francuskie. 

SKARSZEWY
Teren obecnego miasta nadany został joannitom pod 
koniec XII w. W 1320 r. lokowali tu miasto i między 

1321 a 1323 r. przenieśli z Lubiszewa do Skarszew (wtedy Scho-
eneck) siedzibę joannickiej komturii. Z najstarszych zabytków zacho-
wały się: część parteru gotyckiego zamku ze sklepionymi piwnicami, 
średniowieczny kościół z gotycką figurą św. Jerzego oraz mury od strony południowej z Baszta-
mi Skazańców i Wysoką oraz fragmenty murów przy ul. Rzecznej. Układ przestrzenny starego 
miasta jest taki, jak w średniowieczu. W maju 2012 r. w Skarszewach miały miejsce dwie 
imprezy plenerowe – jedna w ramach regionalnego programu grantowego „Równać szanse” 
nosiła tytuł „Gród Joannitów w ogniu – młodzież twórcą żywej lekcji historii”, druga – będą-
ca kontynuacją projektu to dwudniowy „Jarmark Joannitów”. Towarzyszyły im pokazy walk 
rycerskich, warsztaty starych rzemiosł, a na Placu Zamkowym spłonęła drewniana chata. 
„Jarmark Joannitów” wpisze się na stałe w kalendarz imprez skarszewskich. 

Muzeum Skarszew – Skarszewskie Centrum Ekspozycji Historycznych, ul. Szkolna 9, 
tel./fax 58 588 28 48
Informacja turystyczna: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wybickiego 10,
tel. 58 588 07 00, e-mail: gosir@gdansk.home.pl 
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zamkowa 4, tel. 58 588 25 04, e-mail: gok@gdansk.home.pl 
Urząd Miejski, tel. 58 588 22 01 w. 39, e-mail: krzywinska@skarszewy.pl

W nocy z 28 na 29 stycznia 1807 r. żołnierze pruscy zaatakowali przebywający w Skarsze-
wach około trzystuosobowy oddział napoleońskiej jazdy. Doszło do walki i zajęcia miasta 
przez Prusaków. Poległych żołnierzy pochowano za miastem. Upamiętnia ich napoleoński 
obelisk. Przez kilka lat, w ostatnią sobotę stycznia, w gotyckim zamku organizowane były 
„Skarszewskie Spotkania z Epoką Napoleońską”. Główną ich atrakcję stanowiła inscenizacja 
potyczki z 1807 r. Pamiątki z czasów napoleońskich obejrzeć można w Muzeum Skarszew, 
a w Gminnym Ośrodku Kultury znajduje się wystawa fotograficzna, która powstała ze zdjęć 
dokumentujących kolejne „Skarszewskie Spotkania z Epoką Napoleońską”.

Budowę zamku Krzyżacy rozpoczęli najprawdopodob-
niej około połowy XIV w., na miejscu kasztelańskiego 

grodu. Był to jeden z najmniejszych zamków krzyżackich na Po-
morzu. Po wojnie trzynastoletniej zamek stał się siedzibą starosty 
nowskiego. Zniszczeń i grabieży doświadczył zamek wraz z miastem 
podczas wojen ze Szwecją. Na mocy decyzji władz pruskich, które przejęły zamek w 1772 r. 
rozpoczęto jego częściową rozbiórkę. W XIX w. zaniechano jej, a budynek zakonny przekaza-
no ewangelikom, którzy przebudowali go na zbór. Obecnie dzięki renowacji zamku odtworzo-
no gotycki charakter budynku zakonnego. Znalazł w nim siedzibę Centrum Kultury „Zamek” 
wraz z biblioteką publiczną.

Informacja turystyczna: pl. Zamkowy 3, tel./fax 52 33 27 350

W dniu 13 stycznia 1807 r. w miejscowości Grabina miała miejsce potyczka pomiędzy wojska-
mi pruskimi a polskimi oddziałami pospolitego ruszenia pod dowództwem J. Komierowskiego. 
Śmiertelnie ranny Komierowski został pochowany w nowskiej farze. W końcu stycznia 1807 r. 
Nowe zajęły oddziały polskie. W tym czasie miasto odwiedził także gen. J.H. Dąbrowski. Woj-
ska francuskie wkroczyły do miasta w 1813 r. podczas powrotu z wyprawy na Rosję. Wtedy to 
kościół klasztorny został zamieniony na lazaret, zaś w Kończycach pod Nowem przez kilka dni 
mieściła się kwatera pasierba Napoleona, generała de Beauharnais.

NOWE

GNIEW
Ziemia Gniewska, położona u ujścia Wierzycy do Wisły, 
znalazła się w rękach Zakonu Krzyżackiego w 1282 r. 

Była to ich pierwsza posiadłość na lewym brzegu Wisły, gdzie na 
przełomie XIII i XIV w. zbudowali potężną twierdzę. W czasach 
polskich była ona siedzibą starostów, w tym najsłynniejszego z nich 
– Jana Sobieskiego. Obecnie gniewski zamek jest miejscem regularnie 
odbywających się spektakli, inscenizacji i turniejów historycznych. Najważniejsze z nich to 
Międzynarodowy Konny Turniej Rycerski Króla Jana III Sobieskiego i Vivat Vasa! Inscenizacja 
Historyczno-Batalistyczna „Bitwa dwóch Wazów”– 1626 r.” Na terenie Wzgórza Zamkowego 
znajduje się też kompleks hotelowo – restauracyjny. W bezpośrednim sąsiedztwie zamku usy-
tuowany jest rynek starego miasta otoczony pięknymi kamieniczkami, a także gotycki kościół 
pw. św. Mikołaja, w którym prowadzone regularnie prace archeologiczne pozwoliły na odkry-
cie wielu ciekawych eksponatów mówiących o dawnym życiu gniewian.

Informacje: Zamek Gniew Sp. z o.o., ul. Zamkowa 3, tel. 58 535 25 37,
e-mail: bort@zamek-gniew.pl, www.zamek-gniew.pl

Gen. J.H. Dąbrowski skoncentrował tutaj swoje wojska przygotowując się do zdobycia Tcze-
wa i Gdańska. Do Gniewa przybył 13 lutego 1807 r., skąd 22 lutego wyruszył do Tczewa. Po 
odniesieniu ran w walkach o zdobycie Tczewa powrócił do Gniewa. Przebywał tu na leczeniu 
w okresie od 24 lutego do 6 czerwca 1807 r. Po zdobyciu Gdańska, w rejonie Gniewa zakwa-
terowano Dywizję Poznańską. Miała tu wypocząć i przejść reorganizację. Na dzień 6 czerwca 
gen. J.H. Dąbrowski wyznaczył przegląd wszystkich pułków stacjonujących pod Gniewem. 
W czerwcu 1808 r. marsz. Nicolas Soult założył pod Gniewem obóz dla 12 tysięcy wojsk. Miało 
ono ściągać kontrybucje nałożone na Prusy przez cesarza Napoleona. Półroczny pobyt wojsk 
francuskich przyczynił się do ruiny ekonomicznej miasta i jego mieszkańców. 

MALBORK
Na południowym krańcu Żuław Wiślanych, w zakolu 
Nogatu, w drugiej połowie trzynastego wieku Krzyżacy 

rozpoczęli budowę zamku i miasta, obu organizmom nadając nazwę 
Marienburg – Gród Maryi. Od 1309 r. mieściła się w zamku siedziba 
wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego przeniesiona tutaj z Wenecji. 
Zamek Wysoki stanowił siedzibę konwentu, Zamek Średni – z pałacem wielkich mistrzów pełnił 
funkcje reprezentacyjne stolicy państwa zakonnego (1309–1457). Na Zamku Niskim (Przed-
zamczu) ulokowano zaplecze gospodarcze. Obecnie wszystkie trzy człony krzyżackiej fortecy 
są administrowane przez Muzeum Zamkowe. Zamek malborski – największy na terenie Polski 
zamek gotycki, jeden z najwybitniejszych przykładów gotyckiego budownictwa, w 1997 r. zo-
stał wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO.

Muzeum Zamkowe, ul. Starościńska 1, rezerwacja biletów: tel. 55 647 09 78 (-02), 
fax 55 647 09 76, e-mail: kasa@zamek.malbork.pl, www.zamek.malbork.pl
Informacja turystyczna: ul. Kościuszki 54, tel. 55 647 47 47, 
e-mail: cit@mwc.malbork.pl, www.visitmalbork.pl

W dniu 22 stycznia 1807 r. Malbork nie broniony przez wojska pruskie został zajęty przez 
oddziały wojsk francuskich. Miasto zostało obsadzone przez garnizon francuski pod dowódz-
twem marsz. Lefèbvre’a. W krótkim czasie wojska francuskie zamieniły Malbork w twierdzę. 
Na terenie zamku, w sali Wielkiego Refektarza, utworzono wojskowy lazaret, w którym leczył 
się m.in. marsz. Jean Baptiste Bernadotte, późniejszy król Szwecji Karol XIV. 
W kwietniu 1807 r. miasto odwiedził Napoleon I Bonaparte. Cesarz nocował w dawnym pałacu 
wielkich mistrzów, znajdującym się na Zamku Średnim. Po niepowodzeniu wyprawy Wielkiej 
Armii Napoleona na Rosję, w 1813 r. do miasta wkroczyły wojska rosyjskie.

SZTUM
Zamek krzyżacki wybudowany w latach 1326–1335 
na miejscu wcześniejszych umocnień pruskich. Pełnił 

rolę przyczółka osłaniającego od południa warownię malborską, 
był także letnią rezydencją wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackie-
go. Sztumska warownia pozostała w rękach Zakonu do 6 stycznia 
1468 r., kiedy została włączona do Prus Królewskich i na długie lata stała się rezydencją pol-
skich starostów. Ze średniowiecznej zabudowy zamku, po XIX-wiecznych rozbiórkach prze-
trwały: główne skrzydło południowe, fragmenty skrzydła wschodniego, brama wjazdowa, 
studnia oraz fragmenty dwóch baszt i murów obronnych. 

Informacje: Sztumskie Centrum Kultury, ul. Reja 13, tel. 55 640 63 45, 
e-mail: sck@data.pl
Urząd Miasta i Gminy, tel. 55 640 63 02, e-mail: sztum@sztum.pl

Miasto i zamek znajdowały się na trasach komunikacyjnych Wielkiej Armii w 1807 i 1812 r. 
Jedna z miejscowych legend podaje, że w karczmie stojącej w 1807 r. przy obecnym Rondzie 
pod Dębami (skrzyżowanie dróg do Malborka, Kwidzyna i Białej Góry) miał zjeść obiad cesarz 
Napoleon.

KWIDZYN
W 1233 r. otrzymał prawa miejskie. Był siedzibą bi-
skupstwa pomezańskiego (1285–1525). Zamek kapi-

tuły katedralnej usytuowano w północno-zachodniej części miasta. 
Wzniesiony został w latach 1300–1330 w stylu gotyckim, z cegły, na 
kamiennym podmurowaniu. Widokową atrakcją rezydencji biskupa 
jest charakterystyczna wieża sanitarna, zwana gdaniskiem z 1384 r. Ustawiono ją ponad 50 m 
(55,24 m. najdłuższa tego typu konstrukcja na świecie) przed zachodnim skrzydłem zamku 
i połączono z zamkiem długim, pięcioprzęsłowym gankiem. Zamek połączony jest z katedrą 
w jeden kompleks. Kwidzyńska katedra stała się miejscem niezwykłego odkrycia: w czasie 
poszukiwań szczątków bł. Doroty z Mątów – XIV-wiecznej, otoczonej kultem rekluzy – od-
naleziono szczątki trzech wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego. Było to ze wszech miar 
zaskakujące. Nikt nie podejrzewał, że kwidzyniacy latami chodząc po podłodze swej salki kate-
chetycznej przylegającej do Katedry św. Jana Ewagelisty stąpali po średniowiecznych kryptach, 
skrywających tę niezwykłą tajemnicę. 

Kompleks zamkowo-katedralny, Muzeum w Kwidzynie, ul. Katedralna 1, tel. 55 64 63 799, 
e-mail: kwidzyn@zamek.malbork.pl, www.zamek.kwidzyn.pl

Tabularium – pamiątki, bilety do krypty wielkich mistrzów, informacja turystyczna, ul. Braterstwa 
Narodów 33/11, tel. 55 273 21 21, e-mail: tabularium@ckj.edu.pl, www.tabularium.ckj.edu.pl

7 i 8 lutego 1807 r. Napoleon rozegrał krwawą bitwę pod Iławą Pruską. Jednocześnie francu-
ski marszałek Lefèbre rozpoczął z okolic obleganego przez Francuzów Grudziądza energiczne 
działania w kierunku północnym i już 10 lutego 1807 r. opanował Gardeję. Nazajutrz pokonał 
kawalerię pruską pod Kwidzynem i zajął miasto. W tych okolicznościach miał miejsce pierw-
szy przejazd Napoleona przez Kwidzyn. W czasie przygotowań do najazdu na Rosję w 1812 r. 
przez Kwidzyn przechodziły ponownie oddziały jego Wielkiej Armii. Po moście pontonowym 
zbudowanym pod bezpośrednim nadzorem Napoleona w 1807 r., szły przez Kwidzyn dywizje 
cesarza na wschód. Sam cesarz przejeżdżał przez Grudziądz, Gardeję, Kwidzyn i Malbork w dniu 
7 czerwca 1812 r., udając się do Tczewa.

OSTRÓDA
Budowę murowanego zamku z cegły na kamiennej pod-
murówce rozpoczął około 1349 r. komtur Ostródy Gün-

ter von Hohenstein. W czasach państwa krzyżackiego zamek był sie-
dzibą komturstwa. Po bitwie pod Grunwaldem, ostródzkim zamkiem 
przez dwa miesiące władał książę Janusz Mazowiecki, który otrzymał 
go od króla Władysława Jagiełły. W 1629 r. w ostródzkim zamku kwaterował król szwedzki Gu-
staw Adolf. W 1788 r., w czasie wielkiego pożaru miasta, płomienie przedostały się do zamku, 
gdzie we wschodniej części magazynowane były zapasy prochu. Wybuch spowodował znisz-
czenie wschodniego skrzydła i dachów. Zamek został odbudowany w zredukowanym kształcie, 
bez wschodniego skrzydła i obniżony o jedną kondygnację. W chwili obecnej mieści się w nim 
Muzeum, Centrum Kultury, Galeria oraz Biblioteka.

Muzeum Regionalne, ul. Mickiewicza 22, tel. 89 646 26 02, e-mail:muzeumos@interia.pl
Centrum Informacja Turystyczna: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1a, 
tel. 89 642 30 00, e-mail: cit@mazury-zachodnie.pl 

Od 21 lutego do 1 kwietnia 1807 r. w ostródzkim zamku kwaterował cesarz Napoleon Bona-
parte. Właśnie tutaj Napoleon postanowił odpocząć po wyczerpującej bitwie pod Iławą Pru-
ską, gdzie odniósł zwycięstwo ponosząc duże straty. Mieszkał najprawdopodobniej w północ-
nym skrzydle zamku, na pierwszym piętrze, z widokiem na jez. Drwęckie. 6 czerwca 1807 r. 
cesarz podpisał w Ostródzie dekret powołujący Korpus Obserwacyjny gen. J. Zajączka. Krótki 
pobyt Napoleona zaowocował wielokrotnym upamiętnieniem w dziełach sztuki. W ostródzkim 
muzeum eksponowana jest reprodukcja obrazu p.t. „Napoleon okazuje łaskę mieszkańcom 
Ostródy. Marzec 1807”, którego oryginał autorstwa francuskiego malarza Marie Nicolas‘a 
Ponce-Camus‘a znajduje się obecnie w galerii historycznej pałacu w Wersalu. W ostródzkim 
muzeum obecny jest również srebrny medal „Napoleon a Osterode”, autorstwa francuskiego 
grawera Bertranda Andrieu.

OLSZTYN
Zamek kapituły warmińskiej, obecnie zamek jest sie-
dzibą Muzeum Warmii i Mazur, największej placów-

ki muzealnej w województwie warmińsko-mazurskim. To jeden 
z czterech ocalałych na Warmii zamków gotyckich. Jego budowę 
rozpoczęto w 1346 r. Początkowo składał się on z dwóch skrzydeł 
– północnego i południowego. W okresie baroku dobudowano trzecie. W latach 1516–1519 
i 1520–1521 na zamku w Olsztynie obowiązki administratora dóbr kapituły pełnił Mikołaj 
Kopernik. Jednym z najcenniejszych zamkowych zabytków jest tablica astronomiczna wła-
snoręcznie wykonana przez Mikołaja Kopernika. To dzięki niej wielki astronom wyznaczył 
równonoc wiosenną (1517 r.).

Muzeum Warmii i Mazur, ul. Zamkowa 2, tel. 89 527 95 96, www.muzeum.olsztyn.pl 
Muzeum Przyrody, Oddział Muzeum Warmii i Mazur, ul. Metalowa 8, tel. 89 533 47 80

Informacja turystyczna: Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, ul. Staromiejska 1,
tel. 89 535 35 66, e-mail: wcit@warmia.mazury.pl, 
www.mazury.travel, www.olsztyn.eu

Wojska francuskie zajęły Olsztyn 2 lutego 1807 r. Następnego dnia do miasta przybył cesarz 
Napoleon. Oczekiwał tutaj na korpus marszałka Ney’a, zamierzał bowiem uderzyć na wojska 
rosyjsko-pruskie. Ney pojawił się w godzinach wieczornych 3 lutego, dlatego cesarz walną 
rozprawę z przeciwnikiem odłożył na dzień następny. Noc z 3 na 4 lutego spędził w Gutkowie, 
które obecnie znajduje się w granicach administracyjnych Olsztyna. Nazajutrz okazało się, że 
wojska rosyjskie wycofały się spod Olsztyna. Do walnej bitwy doszło dopiero pod Pruską Iła-
wą. Olsztyn bardzo ucierpiał podczas pobytu wojsk napoleońskich w początku 1807 r. Drew-
niane budynki stojące na przedmieściach rozebrali żołnierze francuscy, by ogrzać się ogniem 
w czasie mroźnej zimy. Jeńcy rosyjscy zamknięci w kościele św. Jakuba w Olsztynie spalili jego 
wnętrze, nie chcąc zamarznąć na śmierć. 
Z inicjatywy władz miasta w 2007 r. przy moście św. Jana został ufundowany obelisk z tablicą 
upamiętniającą pobyt Napoleona w Olsztynie w dniu 3 lutego 1807 r.

RYN
Pod koniec XIV w. Krzyżacy zbudowali w Rynie zamek 
służący m.in. jako baza do walk z Litwinami. W latach 

1393–1525 zamek był siedzibą komturii. Oprócz znaczenia militar-
nego pełnił również rolę administracyjno-gospodarczą. W 1723 r. 
Ryn otrzymał prawa miejskie. Wspaniałe położenie miasta między 
Jeziorami Ryńskim i Ołów w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, malowniczy krajobraz po-
lodowcowy i urokliwe wioski położone na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich stwarzają duże 
możliwości aktywnego wypoczynku w ciągu całego roku. Od 2006 r. na zamku funkcjonuje 
czterogwiazdkowy Hotel „Zamek Ryn”. 

Informacja turystyczna: Punkt Informacji Turystycznej, Ryńskie Centrum Kultury, 
Ryńskie Zbiory Muzealne, Galeria „Z latarnią”, ul. Hanki Sawickiej 1, tel. 87 421 80 61, 
e-mail: rck-it@wp.pl, www.rck-ryn.pl

Miasto znajdowało się poza terenem walk w 1807 i 1812 r. Jednak na przełomie 1806 i 1807 r. 
schronił się w te strategicznie obronne okolice ostatni z pruskich korpusów dowodzony przez 
gen. Antona L`Estocq`a. W styczniu 1807 r. szły tędy na pomoc Prusakom, wojska rosyjskie pod 
komendą generałów Markowa, Barclaya de Tolly i Baggowuta. Tuż po bitwie pod Iławą Pruską, 
tj. 20–22 lutego 1807 r. przez miasto przeszły rosyjskie posiłki księcia Wołkońskiego, idące znad 
Narwi na wsparcie sił głównych. W marcu 1813 r. w Rynie obradowała komisja obwodowa 
trzech powiatów mazurskich, która zaczęła formować w prowincji wschodniopruskiej oddziały 
Landwehry do walki z Napoleonem.

KĘTRZYN
W południowo-wschodniej części starego miasta 
znajduje się zamek krzyżacki. Budowę obiektu roz-

poczęto po nadaniu osadzie praw miejskich w 1357 r. Pierwotnie był 
on siedzibą prokuratora, a po 1525 r. domeny książęcej, gdzie rezy-
dował starosta. Zamek był wielokrotnie przebudowywany. W 1945 r. 
został spalony i odbudowany dopiero w latach 1962–1967 na wzór pierwotnego, gotyckiego 
kształtu. Obecnie w zamku mieści się Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Galeria Stowa-
rzyszenia Kulturalnego „Konik Mazurski” oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Włączony w sys-
tem obwarowań miejskich został, znajdujący się nieopodal zamku, kościół św. Jerzego. Jest on 
przykładem zabytku łączącego funkcje sakralne z obronnymi. Na uwagę zasługują kryształowe 
sklepienie, organy, ambona i odchylone prezbiterium.

Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego, pl. Zamkowy 1, tel. 89 752 32 82, 
e-mail: mwk@muzeum.ketrzyn.pl

Punkt Informacji Turystycznej, pl. Piłsudskiego 10/1, tel. 89 751 47 65,
e-mail: it@ketrzyn.com.pl

Przed zamkiem znajduje się tablica upamiętniająca spotkanie dwóch polskich oddziałów wcho-
dzących w skład armii napoleońskich pod dowództwem generałów J.H. Dąbrowskiego i J. Za-
jączka. Doszło do niego 21 czerwca 1807 r. po bitwie pod Frydlandem (14 czerwca 1807 r.).

Zespół zamkowy, który tworzą zamek i przedzamcze 
usytuowane od południa, otoczony murami i fosą. 

Historyczna rezydencja biskupów warmińskich, ośrodek ich wła-
dzy świeckiej i kościelnej na terenie diecezji warmińskiej. Zamek 
wzniesiono na planie kwadratu z głównym wjazdem od południa. 
Cztery skrzydła otaczają wewnętrzny czworoboczny dziedziniec z piętrowymi arkadowymi 
krużgankami – perła architektoniczna światowej klasy. Od 1961 r. zamek jest siedzibą Mu-
zeum Warmińskiego. Na zamku są eksponowane najcenniejsze zbiory sztuki dawnej z terenu 
Warmii i Prus Krzyżackich oraz wybitne dzieła malarstwa polskiego XX w. 
Muzeum Warmińskie – pl. Zamkowy, tel./fax 89 767 21 11, e-mail: muzeums@tlen.pl, 
www.muzeum.olsztyn.pl
Informacja turystyczna: (całoroczna) ul. Krasickiego1, (sezonowa) ul. Wysokiej Bramy 2,
tel. 89 767 41 48, e-mail: it@lidzbarkwarminski.pl

Wiosną 1807 r. rosyjski głównodowodzący Levin August Gottlieb Theophil von Bennigsen zor-
ganizował wokół miasta obóz warowny z polowymi umocnieniami, z których większość po-
wstała między rzekami Łyną i Symsarną. Z tej bazy, 4 czerwca 1807 r., Bennigsen rozpoczął 
ofensywę przeciwko marszałkowi Michelowi Neyowi, stacjonującemu pod Dobrym Miastem. Źle 
przeprowadzona ofensywa załamała się nad Pasłęką i Rosjanie wspólnie z pruską jazdą cofnęli 
się obu brzegami Łyny pod Lidzbark. Napoleon nie planował tam bitwy, pragnął raczej zmusić 
sprzymierzonych do odwrotu i porzucenia dobrej pozycji. Stało się jednak inaczej. Do bitwy 
pomiędzy wojskami francuskimi a koalicją rosyjsko-pruską doszło na polach we wsi Ignalin (kilka 
kilometrów na zachód od miasta) 10 czerwca 1807 r. Uczestniczył w niej jako głównodowodzący 
cesarz Napoleon, który kierował wojskami z Góry Wiatracznej, położonej u wjazdu do Ignalina. 
Batalię tę uważa się za nierozstrzygniętą. Obie strony poniosły duże straty: Francuzi stracili około 
12 tysięcy ludzi, sprzymierzeni około 9 tysięcy. W bitwie zostało rannych wielu dowódców, 
zginęli generałowie – ze strony francuskiej gen. dywizji François-Xavier Roussel, z rosyjskiej 
generał-major Sergiej A. Kożin i generał-major Ławrentij Ławrentijewicz Warneck. Bennigsen, 
chory na podagrę i przerażony rozwojem sytuacji, opuścił miasto 12 czerwca, wycofując się do 
Bartoszyc. Napoleon, wbrew wcześniejszym planom, porzucił myśl nocowania w lidzbarskim 
zamku, choć spędził podobno w mieście około czterech godzin. Cesarz najprawdopodobniej 
odpoczywał w tzw. pałacu Grabowskiego we wschodnim skrzydle przedzamcza. 
Bitwę upamiętniono na wiele sposobów. Francuzi umieścili nazwę Lidzbarka Warm. (Heilsberg) 
na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Od czerwca 2007 r., w rocznicę wydarzenia, odbywają się 
w Lidzbarku Warm. coroczne inscenizacje bitwy pod Heilsbergiem, którym towarzyszą różne 
działania historyczno-rekonstrukcyjne.

Bagrationowsk (niem. Preussisch Eylau, pol. Iława Pruska) Pod Iławą Pruską, czyli obec-
nym Bagrationowskiem, 7 i 8 lutego 1807 r., wojska francuskie dowodzone przez samego Napole-
ona, stoczyły bitwę z rosyjską armią, dowodzoną przez marszałka Leontija Bennigsena, wspomaga-
ną przez pruski korpus pod dowództwem gen. Antona L’Estocqa. Do czasów obecnych zachował 
się pomnik upamiętniający tę bitwę, wzniesiony w jej pięćdziesiątą rocznicę. Pomnik położony 
jest około 1 km na południowy wschód od miasta, w kierunku granicy polsko-rosyjskiej. Jest to 
wysoki obelisk wykonany z piaskowca w kształcie neogotyckiej wieży, dekorowany medalionami z 
wizerunkami dowódców wojsk sprzymierzonych przeciw armii napoleońskiej: Bennigsena, L’Esto-
cqa oraz Christopha Friedricha Dierickego – dowódcy 1. dywizji w korpusie pruskim. Po bokach 
pomnika, na lawetach ustawione są dwie armaty z II poł. XIX w. Projekt pomnika powstał w 
pracowni Fryderyka Stüllera, według pomysłu króla Fryderyka Wilhelma IV. W 1999 r. dzięki 
staraniom Muzeum Historii Powiatu Bagrationowskiego oraz Centrum Napoleońskiego w Pa-
ryżu, na ścianie domu numer 19 przy ulicy Centralnej, stanowiącego część budynku, w którym 
od 7 do 17 lutego 1807 r. mieściła się kwatera główna Napoleona, pojawiła się tablica upa-
miętniająca to wydarzenie. Dom ten od dawna nazywany był „Domem Napoleona”. 

Prawdinsk (niem. Friedland, pol. Frydland) 14 czerwca 1807 r. pod Frydlandem miała 
miejsce bitwa wojsk rosyjskich z francuskimi. Trwała ona około 23 godzin. Według rosyjskiej 
encyklopedii wojskowej z 1967 r. ze strony francuskiej zginęło 5000 osób, a straty rosyjskie 
wyniosły aż 15000 żołnierzy. Armią francuską dowodził sam Napoleon, a rosyjską generał 
Bennigsen. Wzmiankę o tym historycznym wydarzeniu możemy znaleźć na Łuku Triumfalnym 
w Paryżu i na sarkofagu Napoleona w Kościele Inwalidów w Paryżu. W dzisiejszym Prawdin-
sku o bitwie przypomina tablica pamiątkowa z wmurowanymi pięcioma żeliwnymi kulami na 
miejscu pochówku żołnierzy rosyjskich oraz grób gen. Nikołaja Nikołajewicza Mazowskiego 
w miejscu nieistniejącej już kaplicy św. Wawrzyńca. Obelisk powstał z inicjatywy cara Aleksan-
dra II i cesarza niemieckiego Wilhelma I.

Czerniachowsk (niem. Insterburg, pol. Wystruć) W XIX w. zamek był miejscem postoju 
wojsk francuskich. W 1807 r. na zamku kwaterowali francuscy żołnierze marsz. Ney’a. W czerw-
cu 1812 r. zamek odwiedził cesarz Napoleon Bonaparte, skąd wyruszył na wyprawę do Rosji. 

Nieman (niem. Ragnit, pol. Ragneta) W czasie wojen napoleońskich na zamku kwate-
rowały pułki francuskie. W grudniu 1812 r. do miasta weszli żołnierze pod dowództwem ge-
nerała – adiutanta Aleksandra Kutuzowa, krewnego wybitnego rosyjskiego wodza Michaiła 
Kutuzowa, który uważany jest za architekta klęski kampanii rosyjskiej Napoleona.

Sovietsk (niem. Tilsit, pol. Tylża) Założone w XVI w. miasto na karty historii wpisało się dopiero 
dzięki Napoleonowi Bonaparte. W 1807 r. zostały zawarte tutaj dwa porozumienia między cesar-
stwem Francji a Imperium Rosyjskim i królestwem Prus. Pierwszy traktat podpisany został 7 lipca 
1807 r. przez cesarza Napoleona Bonaparte z carem Aleksandrem I. Rozmowy wstępne między 
Napoleonem a Aleksandrem prowadzono na tratwie zacumowanej pośrodku nurtu Niemna, tak 
by żaden z władców nie musiał przybywać do drugiego. Mocą tego traktatu imperium rosyjskie 
przystąpiło do blokady kontynentalnej skierowanej przeciwko Wielkiej Brytanii. Drugi traktat 
został zawarty przez Napoleona dwa dni później, 9 lipca, z królem pruskim Fryderykiem Wilhel-
mem III, któremu towarzyszyła żona królowa Luiza. Postanowienia pokoju ukształtowały porządek 
polityczny i terytorialny, który przetrwał w ogólnym zarysie do 1813 r. Obecnie główną atrakcją 
turystyczną miasta jest most Królowej Luizy. Most został wzniesiony w 1907 r. w setną rocznicę 
układu pokojowego. Most ten spina dwa brzegi Niemna, dokładnie w miejscu, gdzie według źródeł 
historycznych podpisano wspomniany traktat. Na moście utworzono przejście graniczne: najpierw 
między Niemcami i Rosją, potem Niemcami i Litwą, dziś zaś między Rosją i Litwą. 

Polessk (niem. Labiau, pol. Labiawa) Według dokumentów w 1807 r. w drodze po-
wrotnej z Tylży, na zamku gościł Napoleon Bonaparte. Zaś kilka lat później tj. 3 stycznia 
1813 r. w pobliżu miasta, nad rzeką Dejmą doszło do bitwy między cofającymi się spod Mo-
skwy wojskami Napoleona i armią rosyjską.

Kaliningrad (niem. Königsberg, pol. Królewiec) Po zwycięskich bitwach Napoleona z woj-
skami pruskimi oraz saksońskimi pod Jeną oraz Auerstedt (październik 1806 r.), król pruski Fryderyk 
Wilhelm III wraz z małżonką królową Luizą przybyli do Królewca w początku grudnia 1806 r. Na-
stępnie, tuż po Nowym Roku 1807 r. para królewska udała się do Kłajpedy. W tym też roku Napo-
leon prowadził kampanię wojenną w Prusach Wschodnich. Napoleon do Królewca przybył 10 lipca 
1807 r., tuż po podpisaniu pokoju w Tylży. Powitany uroczyście przez ważne osobistości miasta 
zatrzymał się na zamku. Po podpisaniu umowy w sprawie kontrybucji wojennej z przegranymi 
Prusami opuścił Królewiec 13 lipca 1807 r. Wojska francuskie kwaterowały w mieście do 25 lipca 
1807 r. Wojska francuskie pojawiły się w Królewcu ponownie w czerwcu 1812 r. w związku z nową 
kampanią Napoleona przeciw Rosji. Do miasta przybyły oddziały Wielkiej Armii. Szacuje się, że 
Królewiec w tym roku był główną bazą przejazdową dla około 300 tysięcy żołnierzy. Sam Napoleon 
przybył do Królewca 12 czerwca 1812 r. i zatrzymał się na zamku do 16 czerwca. Ponownie wojska 
francuskie pojawiły się mieście już w listopadzie tegoż roku. Po nieudanej kampanii rosyjskiej do 
Królewca przybyły odziały rannych i chorych żołnierzy francuskich. W Muzeum Historyczno-Arty-
stycznym w Kaliningradzie w sali poświęconej historii Prus Wschodnich część ekspozycji dotyczy 
epoki napoleońskiej. Na szczególną uwagę zasługuje obraz p.t. „Bitwa pod Iławą Pruską” wraz z 
towarzyszącą mu informacją o pokoju w Tylży i bohaterach wojen napoleońskich. Spośród pre-
zentowanych eksponatów, do oryginalnych należą: kule armatnie, pociski do karabinów, pruska 
szabla, dokumenty (paszport) żołnierza rosyjskiego, medale pamiątkowe, rzeźba „Pruski oficer 
na koniu”, medaliki, złote i srebrne monety, duża ilość guzików od mundurów pochodzących 
z różnych pułków. Oprócz tego ponad setka przedmiotów obecnie znajduje się w restauracji. 
Część tych eksponatów została przekazana przez Instytut Archeologii Rosyjskiej Akademii Nauk 
i pochodzi z masowych pochówków żołnierzy armii napoleońskiej z okresu zimy 1812–1813. 

Centrum Informacji Turystycznej Obwodu Kaliningradzkiego, prospekt Mira 4, Kaliningrad, 
tel. +7 (4012) 555-200, e-mail info@visit-kaliningrad.ru, www.visit-kaliningrad.ru

LIDZBARK WARMIŃSKI

Korzystne położenie na głównym szlaku komunikacyj-
nym Pomorza ze Szczecina do Gdańska, bliskość Bał-

tyku, stwarzało dogodne warunki do założenia osady. 1 stycznia 
1341 r. wystawiono akt lokacyjny, na mocy którego Lębork otrzy-
mał prawa miejskie z rąk wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego, 
Dietricha von Altenburga. Zaraz po lokacji Zakon przystąpił do budowy miasta, zaczynając 
od obwarowań i zamku, który stanowił centrum militarnej i gospodarczej administracji wój-
tostwa. Z najstarszych zabytków zachowały się pozostałości miejskich murów obronnych 
z częściowo zachowanymi basztami łupinowymi z XIV w., Baszta Bluszczowa z XIV w., za-
mek krzyżacki z II poł. XIV w., kościół pw. św. Jakuba Apostoła z przełomu XIV–XV w.

Muzeum w Lęborku, ul. Młynarska 14-15, tel. 59 86 22 414, 
e-mail: biuro@muzeum.lebork.pl
Informacja turystyczna: Centrum Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia”, 
al. Niepodległości 6, tel. 59 84 20 134, e-mail: lebork@kaszubskipierscien.pl

Okres wojen napoleońskich nie ominął także Lęborka. Po zajęciu Słupska jeden z oddzia-
łów gen. M. Sokolnickiego wkroczył 20 lutego 1807 r. do Lęborka, zajmując na krótko 
miasto. Wstawiennictwo katolickiego proboszcza ks. W. Kłossowskiego uchroniło Lębork 
przed nałożeniem kontrybucji. Jednak sytuacja gospodarczo-finansowa powiatu i miasta 
stale się pogarszała. Spowodowane było to faktem, że między innymi powiat lęborsko-by-
towski, w tym także Lębork, zobligowane zostały do dostarczania kontyngentów dla wojsk 
francuskich i polskich oblegających Gdańsk. Za te dostawy odpowiedzialny był Karl Höne 
– lęborski burmistrz. Wzmożoną aktywność oddziałów napoleońskich Lębork odczuł jeszcze 
w latach 1812–1813. Wówczas w kampanii przeciw Rosji przez Pomorze przetoczyła się fala 
wojsk francuskich. Wojna prusko–francuska spowodowała ruinę gospodarczą i finansową 
powiatu lęborsko-bytowskiego, w tym także Lęborka. 

LĘBORK

PARTNERZY:

Stowarzyszenie gmin „Polskie zamki gotyckie”
ul. Pieniężnego 10, 10-006 Olsztyn

tel./fax +48 89 535 32 76
e-mail: zamkigotyckie@hotmail.com

www.zamkigotyckie.org.pl

Ministerstwo Turystyki Obwodu Kalininradzkiego
236007, ul. D. Donskogo 1, Kaliningrad, Rosja

tel. +7 4012 599 140
www.tourismkaliningrad.ru

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DEPARTAMENT  TURYSTYKI
ul. Mariańska 3, 10-052 Olsztyn

tel. +48 89 521 69 00
e-mail: dt@warmia.mazury.pl

www.warmia.mazury.pl

Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Kultury, Promocji i Turystyki
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

tel./fax +48 89 534 99 11
e-mail: promocja@olsztyn.eu

www.olsztyn.eu

Pracownia Wydawnicza „ElSet”
Olsztyn, tel. 89 534 99 25
e-mail: elset@elset.pl
www.elset.pl
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